
C
hoć zawodniczki z Pabianic
zapewniały, że o utrzymanie
się w koszykarskiej elicie bę-

dą walczyć do ostatniej chwili,
resztki nadziei straciły przed tygo-
dniem, po kolejnej porażce 73:80
przed własną publicznością z Fi-
nepharmem Jelenia Góra.

Widać było to w środowych 103.
derbach. Do meczu z ŁKS pabiani-
czanki przystąpiły bardzo rozbite
psychicznie. – Przed tym spotka-
niem i w jego trakcie bardzo cięż-
ko się rozmawiało – tłumaczy szko-
leniowiec PTK, Sławomir Depta.

W takiej sytuacji trudno było li-
czyć na podjęcie walki i mecz w Ło-
dzi był jednostronnym widowi-
skiem.

■ PTK PABIANICE 
– FINEPHARM JELENIA GÓRA 73:80
(16:17, 19:27, 19:18, 19:18)
PTK: Sadiq 22, Piestrzyńska 12,
Szemraj 8, Głaszcz 8, Jankowska 8,
Page 8, Szyćko 7, Bogacka, Prosz-
czenko, Błaszczyk.
■ ŁKS SIEMENS AGD 
– PTK PABIANICE 63:43
(14:14, 19:10, 18:12, 12:7)
ŁKS: Kenig 24, Sobczyk 8, Perliń-
ska 8, Ekworomadu 8, Elliott 6, Ży-
tomirska 5, Kovalenko 4, Owcza-
rek.
PTK: Page 10, Sadiq 9, Szemraj 6,
Proszczenko 5, Jankowska 5, Pie-
strzyńska 4, Bogacka 2, Głaszcz
2, Szymańska, Szałecka, Błasz-
czyk, Szyćko. (BAP)
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PTK ŻEGNA SIĘ Z EKSTRAKLASĄ

Leona Jankowska przeżywa spadek PTK.

Jeśli koszykarki ŁKS Siemens AGD wygrają dziś w Poznaniu z MUKS, 

a Cukierki Brzeg pokonają Finepharm Jelenia Góra, degradacja PTK

Aflofarm Pabianice stanie się faktem.

ZOSTAŁY JUŻ
TYLKO ŁZY

Remis, który
może cieszyć

Pływacy Piątki wypłynęli
na szerokie wody

PIŁKARZE GKS Ksawerów rozegra-
li sparing z Andrespolią Wiśniowa
Góra, zwyciężając 3:2. 

– W drużynie jest trzech nowych
piłkarzy – mówi prezes Adam Topol-

ski. – Dołączyli do nas Kleszowski,
Durajski, Chorąży. To młodzi zawod-
nicy. Wiosną chcemy ogrywać pił-
karzy siedemnasto- i osiemnastolet-
nich. (HOF)

PIŁKARZE TRZECIOLIGOWEGO
Włókniarza Konstantynów
zrewanżowali się MKS Kutno
za porażkę poniesioną w run-
dzie jesiennej. W minioną so-
botę pokonali kutnowian 2:0.
– W rywalizacji o utrzymanie
się w III lidze zrobiliśmy
wreszcie poważny krok do
przodu – podkreśla prezes
Włókniarza Bogdan Michalak.
– Cieszy nie tylko zwycięstwo,
ale także styl gry i zaangażo-
wanie naszych piłkarzy. Dzię-
ki dobrej pracy trenera Witol-
da Obarka dysponujemy
obecnie w pełni wartościo-
wym, jak na III ligę, zespołem
piłkarskim.
W ostatniej chwili dołączył do
nas Piotr Bajdziak z Czarnych
Żagań (II liga), wychowanek

ŁKS. Skorzystał z naszej ofer-
ty, ponieważ ma najbliższą ro-
dzinę i narzeczoną w Łodzi.
To bardzo pożyteczny, dobrze
wyszkolony technicznie pił-
karz, mogący z powodzeniem
występować w ataku i w po-
mocy.
■ A jak pan ocenia szanse
swojej drużyny w najbliż-
szym wyjazdowym spotkaniu
mistrzowskim z Bronią Ra-
dom?
– Jestem optymistą. Uważam,
że naszych piłkarzy stać na
odniesienie kolejnego zwycię-
stwa. Oczywiście, piłka nożna
bywa nieprzewidywalna, ale
ja wierzę w siłę naszego ze-
społu, w jego determinację
i chęć odniesienia kolejnego
sukcesu. (M. ST.)

Włókniarz nie boi
się Broni Radom

PRZED TYGODNIEM pływacy
UKS Piątka Konstantynów ry-
walizowali w Bad Bergzabern
w Niemczach w Międzynarodo-
wym Mityngu Pływackim. Ten
wyjazd zapisze się na kartach
historii klubu, ponieważ jego
zawodnicy po raz pierwszy
uczestniczyli w zawodach o ran-
dze międzynarodowej.

Dla podopiecznych trenerów
Mariusza Wędrychowicza i Ro-
berta Bujnowicza była to nie tyl-
ko okazja do rywalizacji z ró-
wieśnikami z 26 innych państw,

ale również do sprawdzenia
swojego angielskiego.

Mityng zakończył się rów-
nież sukcesem sportowym. Kon-
stantynowianie zdobyli 7 me-
dali. Dwa złote oraz srebrny
krążek zawisły na szyi Anny Da-
widowicz, a Dawid Szewdzki wy-
walczył dwa srebra i dwa brązy. 

Indywidualne sukcesy prze-
łożyły się na bardzo dobre miej-
sce w klasyfikacji drużynowej.
Wśród 36 ekip z 26 państw za-
jęliśmy IX miejsce.

(BAP)

PUNKT ZDOBYTY w pierwszym wiosen-
nym spotkaniu V ligi bardzo ucieszył
piłkarzy Włókniarza Pabianice. W me-
czu z GLKS Dłutów pabianiczanie re-
mis 1:1 uratowali bowiem dopiero
w przedostatniej minucie regulamino-
wego czasu gry.

Wówczas po rzucie rożnym wykony-
wanym przez Rafała Bernaciaka w zamie-
szaniu Piotr Grącki strzałem głową trafił
do siatki Dłutowa. Gospodarze prowa-
dzili od 54 min po trafieniu Michała Wie-
czorka.
Włókniarz: Kępka – Kłucjasz, Grącki, Za-
łoga, Bednarczyk (80, Koćwin) – Usiak,
Starzyński, Urbaniak, Molski (68, Kluch)
– Kozłewski, Bernaciak.

W ten weekend Włókniarz pauzuje,
a za tydzień będzie podejmował Krośnie-
wiankę.

(BAP)

W Ksawerowie stawiają na młodych

PIŁKARZE POGONI Sal-
mar Łask Kolumna mają
pecha. Pierwszy mecz nie
odbył się, gdyż boisko
w Rząśni nie nadawało
się do gry. Drugi pojedy-
nek też nie doszedłby do
skutku, bo w Łasku wy-
soki poziom rzeki spra-
wia, że na razie na boisku
nie da się kopać piłki.
– Znaleźliśmy wyjście
z tej sytuacji – mówi pre-
zes Czesław Miros. – Mecz
z Visem Skierniewice za-
gramy dziś, o godz. 14, na
boisku w Bałuczu. 

■ Czy przeciwko Visowi
zagracie w najsilniej-
szym składzie?
– Z kartkowych powodów
nie będą mogli wystąpić
Acela i Oborowski. 
■ Nie przeraża pana
fakt, że w pierwszej ko-
lejce Vis pokonał łódz-
kiego Kolejarza aż 7:1?
– Skoro wygrał tak wyso-
ko, to może też tak wyso-
ko... przegrać.  Ja wierzę
w swój zespół, że jeste-
śmy w stanie wywalczyć
trzy punkty. 

(P)

PO DWUTYGODNIOWEJ prze-
rwie wznawiają rozgrywki pił-
karze ręczni II ligi, ale po tej
kolejce znów będą pauzować
trzy tygodnie. 

Wicelider II ligi, Włókniarz
Konstantynów, będzie walczył
dziś na wyjeździe z Wilanową
Warszawa.

– Nad naszym rywalem ma-

my pięć punktów przewagi i li-
czę na to, że po dzisiejszym me-
czu tę przewagę powiększymy
– mówi trener Włókniarza Pa-
weł Kraska.

Przypomnijmy, że utrzyma-
nie drugiego miejsca po zakoń-
czeniu rozgrywek gwarantuje
grę w barażach o awans do I li-
gi. (BAP)

Fatalny początek wiosny dla PTC
FANI WYSTĘPUJĄCYCH w klasie okrę-

gowej piłkarzy PTC nie tak wyobra-
żali sobie inaugurację rundy wiosen-
nej. Ich ulubieńcy doznali bowiem
wysokiej porażki, ulegając w Łęczy-
cy tamtejszemu Górnikowi 0:4 (0:1).

Podopieczni trenera Andrzeja Do-
broszka wystąpili w następującym
składzie: Suchecki – Karbowiak, Ko-
morowski, Drewniak, Pintera – Ty-
bura, Bomba (Szynka), Bogdan, Ko-
smala, Kubasiewicz (Felczak) – Misz-
czak (Dobrosz).

Pierwsza połowa nie zapowiadała
klęski, goście mieli nawet kilka do-
godnych sytuacji do zdobycia gola.
Gospodarze trafili do siatki tuż przed
przerwą. Po zmianie stron PTC posta-
wiło wszystko na jedną kartę, ale po
kontrze to Górnik strzelił kolejną
bramkę, a w 75 min czerwoną kartkę
obejrzał bramkarz Wojciech Suchecki.

Kibice mają prawo oczekiwać re-
habilitacji. Czy doczekają się jej w dzi-
siejszym spotkaniu w Pabianicach
z MKS II Kutno (godz. 15)? (BART)
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Szczypiorniści w stolicy

Dziś Włókniarz Konstantynów zmierzy się z Bronią Radom.

Dziś piłkarze Pogoni rozpoczną
rundę wiosenną. 

Ostatni test
ZA TYDZIEŃ piłkarze 

A-klasowej Iskry Dobroń roz-
poczną rundę wiosenną.
Pierwszym najlepszym ze-
społu będzie Sokół Luto-
miersk. Spotkanie rozegra-
ne zostanie na boisku rywa-
li. Podopieczni trenera Janu-
sza Komorowskiego rozegra-
li sparing z Burzą Pawliko-
wice, wygrywając 3:2.

– To był ciekawy mecz 
– mówi prezes Janusz Szerf-
fel. – Jutro jeszcze raz zmie-
rzymy się z tym zespołem
i będzie to nasze ostatnie
spotkanie kontrolne. (HOF)

U siebie na obcym boisku
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